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In deze editie van Kontakt leest u
onder andere:

: redactiekontakt@outlook.com
: Verlengde Middenraai 55
7938 PA Nieuw-Balinge
: Familie Jager
: Familie Blok

(0528) 78 50 54
(0528) 85 02 02

IBAN-nummer
NL78 RABO 0369 4004 53
t.n.v. Plaatselijk Belang, o.v.v. Kontakt

Belangrijke punten voor het inzenden van kopij:
✓ Kopij digitaal aanleveren in een Word-bestand.
✓ Kopij en advertenties altijd aanleveren vóór de
28e dag van de maand.
✓ Het plaatsen van kopij is geheel voor de
verantwoordelijkheid van de inzender.
✓ Indien nodig, zullen kleine (tekstuele)
aanpassingen zonder overleg gedaan worden.
✓ Kopij wordt aangepast naar de huisstijl.
✓ Wanneer er ingrijpend dient aangepast te
worden, doen we dit in overleg met de inzender.
✓ Anoniem plaatsen van kopij is mogelijk, mits de
naam van de inzender bij de redactie bekend is.
✓ Aangeleverde kopij kan worden geweigerd voor
plaatsing, dit ter beoordeling van de redactie.
✓ Plaatsing van kopij wordt geweigerd indien deze
is gericht tegen personen of groeperingen met
het oogmerk van negatieve publiciteit.
✓ Het plaatsen van kopij is gratis voor inwoners
van Nieuw-Balinge (particulieren).
✓ Plaatsen van een incidentele kleine advertentie is
gratis voor inwoners van Nieuw-Balinge
(particulier).
✓ Voor zakelijke advertenties bestaan vaste
tarieven.
✓ Voor kopij, afkomstig van buiten Nieuw-Balinge,
worden kosten in rekening gebracht als er sprake
is van commerciële doeleinden.
Dit ter beoordeling van de redactie.
✓ Kontakt verschijnt maandelijks, met uitzondering
van de maand augustus.
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Een verslag uit Gambia
Nieuws vanuit IKC MR. Siebering.
Dat er een online bingo is geweest
Een nieuwe in Kontakt met…
Een lekker recept
Weer mededelingen op ons prikbord
Hoe jullie kunnen opgeven voor de
voetbaldagen van WNBC
Lekkere recepten van dorpshuis en
van Bi’j Oons

En… nog veel meer.
Veel leesplezier!
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Verslag actie voedselpakketten voor Gambia
Met een goed gebaar voor het nieuwe jaar.
Stichting Bennie Helpt Gambia, U Ook?
Wellicht treft het coronavirus de allerarmsten in deze wereld wel het ergst. Wij als stichting
Bennie helpt Gambia, zien met lede ogen aan dat de bevolking in Gambia hard wordt
getroffen door deze verschrikkelijke pandemie.
Gambia is een land dat in de top 10 van armste landen ter wereld staat. Dit heeft tot
gevolg dat het land geen enkele sociale voorziening kent om op terug te vallen. Geen
inkomen tot je beschikking hebben, betekent voor de meeste mensen geen eten. Geen
eten betekent… U kunt zich voorstellen dat dit onvoorstelbaar leed veroorzaakt. Onze
contacten in Gambia vrezen dat er uiteindelijk meer mensen zullen sterven aan de honger
dan aan het coronavirus zelf.
Eén van onze contacten in Gambia is Caring4mobility C4M The Gambia. Zij verstrekken
onder andere hulpmiddelen zoals kinderrolstoelen, krukken en rollators. Hun werkgebied
betreft geheel Gambia, waarbij hun doelgroep de zeer hulpbehoevende mens is. Deze
mensen hebben door hun armoedige situatie met regelmaat dagenlang geen voedsel tot
hun beschikking. Daar willen wij jullie aandacht voor vragen! Graag zouden we pakketten
willen samenstellen met hulpgoederen en die verschepen naar Gambia.
Caring4mobility C4M The Gambia kunnen deze pakketten uiteindelijk verspreiden onder de
hulpbehoevende bevolking. We hopen dat deze pakketten met materialen en middelen
hoop en stabiliteit geeft in deze rare tijd van onzekerheid.
Dit was de begintekst van de folder die we hebben rondgestuurd in november 2020, om
aandacht te vragen voor onze actie. We hebben ook beloofd om een terugkoppeling te
geven hoe het is gegaan.

De inzameling is echt een heel groot succes geworden. Veel kant-en-klare pakketten
werden bij ons afgeleverd, maar ook mooie donaties hebben wij mogen ontvangen waar we
dan zelf de boodschappen voor hebben gedaan.
In totaal zijn er door de stichting ongeveer 150 st pakketten verstuurd.
Het versturen hebben wij in 2 x gedaan. Dit om de organisatie in Gambia niet te
overbelasten met opslag en extra transport.
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De pakketten zijn zoals aangegeven uitgedeeld door Caring4mobility The Gambia (C4M).
Deze stichting dragen wij een zeer warm hart toe en doen ook regelmatig dingen samen.
(zie uitleg boven).
Wij als stichting Bennie Helpt Gambia verzorgen minimaal 1x per maand het transport van
een grote zeecontainer (4 x 12 meter) naar
Gambia. Mensen uit Nederland kunnen dan
gericht hulpgoederen e.d. versturen naar
b.v. een familie, een school, ziekenhuisje
o.id. De goederen kunnen worden
aangeleverd in Coevorden waar deze door
vrijwilliger in de container worden gepakt.
Na ongeveer 6 weken komt deze aan in
Gambia. Door onze contactpersoon wordt
deze ontvangen in de haven en op transport
gezet naar een loods in Gambia. Daar wordt
deze uitgepakt en de verzenders krijgen
bericht dat het is aangekomen. De
verzenders sturen dan een berichtje naar de
ontvangers en die kunnen dan na controle
de goederen ophalen en meenemen.
De Pakketten zijn opgehaald door C4M en
meegenomen op de vele bezoeken bij
patiënten en andere hulpbehoevenden.
Mensen waren super blij om hen te zien
omdat ze dan vaak hulp krijgen bij hen
lichamelijke ongemakken zoals een goede
rolstoel, krukken, speciale hulpmiddelen (
zie facebook C4M) en als grote verrassing
werden er dan ook nog een aantal pakketten
uitgedeeld.

De dank en blijdschap waren enorm groot en
dat moet iedereen toch een heel mooi gevoel
geven.
Wij willen jullie allemaal heel hartelijk bedanken
voor jullie steun en mochten er nog vragen of
suggesties zijn laat ons die graag horen.
Met zeer vriendelijke groet;
Een groot aantal blije inwoners van Gambia,
Tieme en Tina Mennink
06 – 511 575 45
tt.mennink@gmail.com
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Raadselspel
Vorige maand zochten wij de oplossing van onderstaande logo rebus.
We zochten als oplossing: LEUK HOOR
De
De
De
De
De
De
De
De

7e
5e
6e
3e
1e
6e
9e
1e

letter
letter
letter
letter
letter
letter
letter
letter

van
van
van
van
van
van
van
van

Marktplaats
-> L
Achmea
-> e
Starbucks
-> u
Wikipedia
-> k
Honda
-> h
Peugeot
-> o
Thuisbezorgd.nl -> o
Red Bull
-> r

We hebben alweer vele reacties gekregen. Erg leuk dat het raadselspel de laatste tijd zo
geliefd is. Er werd 11 keer het goede antwoord ingestuurd.
Uit de loting kwam Bennie Oving als winnaar uit de bus.
Van harte gefeliciteerd Bennie, de prijs komt snel jouw kant op!
Voor de maand juni zijn wij op zoek naar een getal.

Wat is het nummer van het vak waarin de auto geparkeerd staat?

Het antwoord op het raadsel kunt u mailen naar: redactiekontakt@outlook.com of inleveren
op het kopij adres (Verlengde Middenraai 55 te Nieuw-Balinge), onder vermelding van uw
naam en adres.
Onder de goede inzendingen zullen we een leuke/lekkere prijs verloten en bezorgen bij de
prijswinnaar. In de volgende editie van Kontakt ziet u de oplossing en vertellen we u wie de
prijswinnaar is geworden.
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EVEN VOORSTELLEN…..
Wij zijn Herman Vos en Brigitte Vermij en wonen sinds
maart jl. met onze drie honden aan de Haarweg 17 in
Nieuw-Balinge. Verhuisd van Noord-Holland naar
Drenthe, om de rust en de ruimte op te zoeken die er
in West-Nederland niet veel meer is te vinden.
Wat vertel je over jezelf als je allebei rond de 60 bent
en er al een heel leven op hebt zitten?
Herman, geboren in Haarlem-Noord, heeft 25 jaar
administratief werk gedaan en van 2007 t/m 2011 een
klussenbedrijf gehad. Daarna is hij werkzaam geweest
als uitzendkracht. Hij heeft gewerkt in de bouw, de
groenvoorziening, als grondwerker, schilder en verder
allerhande diverse werkzaamheden gedaan. Door
slijtage in zijn rug en schouder kan hij dit niet
structureel meer doen.
De afgelopen periode kwam zijn ervaring goed van
pas om een aantal aanpassingen te maken in het
nieuwe huis, want er moest nog wel het nodige
gebeuren.
Brigitte, geboren in Roelofarendsveen (bij Leiden). Dit dorp was in haar jeugd ongeveer net
zo groot als Nieuw-Balinge nu is. Haar vader had een rozenkwekerij.
Ook zij heeft 25 jaar ervaring als administratief medewerkster, als vaste kracht, via
uitzendbureaus en op contractbasis. O.a. bij een bouwbedrijf, een jachthavenbedrijf, op
Gemeentelijke afdelingen, bij een theater. Later heeft zij korte periodes gewerkt in de
bediening bij Hotel Centerparcs, als postbezorger bij TNT Post en als hulp in de huishouding
bij een thuiszorgorganisatie. Vanwege meerdere burn-outs is zij niet meer in staat dit
structureel te doen.
Momenteel is zij huisvrouw en amateurkunstenaar. Zij maakt acrylschilderijen en
pasteltekeningen. Haar werk is te zien op www.brigittevermij.nl en www.brigittevermij.kunstinzicht.nl onder de thumbnail portfolio’s. Zij heeft een klein atelier ingericht in
de bijkeuken.
U bent van harte welkom om eens langs te komen en kennis te maken.

_____________________________________________________________________________________
Nationale Buitenspeeldag – woensdag 9 juni
Op woensdag 9 juni is de nationale buitenspeeldag, deze dag wordt georganiseerd door
Jantje Beton en Nickelodeon! Kijk op www.buitenspeeldag.nl voor leuke spelideeën.
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PRIKBORD
Wilt u lekkere verse kippeneieren
dan zit u op het goeie adres. De
kippen leggen dagelijks en de
eieren worden op de dag van de
leg voorzien van de datum.
De prijzen:
6 voor €0.75
10 voor €1.35
12 voor €1.50
Adres: Kievitstraat 16
Tel: 0612743464
Facebook: Luna Prins

Bijbaantje gezocht

Heeft u hulp nodig met;
Oppassen
Honden uitlaten
Stallen uitmesten bij een boer,
manege of bij u thuis (Ik ga om
de zoveel tijd naar een manege
om te trainen en helpen met
stallen uitmesten en opstrooien )
Auto's wassen
Schoonmaken
In de tuin helpen
Een krantenwijk
Enz. Enz.

Deadline Kontakt
Elke 28e van de maand is de
deadline van Kontakt. Wil je voor
die tijd ook graag een reminder?
Stuur dan een mail en dan zetten
wij je in de maillijst en krijg je
een week van tevoren een
mailtje van ons!

Dan kan ik u helpen.
Het liefst in of rondom NieuwBalinge
En we overleggen dan wel met
de prijs.
U kunt me bereiken via;
Facebook: Luna Prins
Telnummer: 0612743464
Ook via whatsapp
Groetjes Luna
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Te koop:

Overkapping bestaande uit houten constructie belegd met doorzichtige kunststof
plaat.
Prijs € 750,Anton Sanderman
Tel 06 22 469 478

Ontstemde PIANO zoekt
nieuw thuis!
Gelukkig mag er weer
gegymd worden in de
gymzaal!
De lessen worden
weer hervat op de
vertrouwde
donderdag.
Dorpsblad Kontakt 2021

Na overleg op te halen bij
Aarnoud en Anne Beydals, tel.
321012
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Online bingo van de kinderclub

Donderdag 6 mei is er een online bingo gespeeld met 16 kinderen.
Begin deze week kreeg iedereen een starters pakket. Een zakje met drinken, chipje,
snoepje en natuurlijk bingokaarten.
Om half 2 was iedereen online. Het was heel leuk om te doen, iedereen was fanatiek!
Er was 1 iemand die toch wel een heel goed starters setje had met 6 keer bingo
Maar gelukkig met deze bingo had iedereen prijs.
Volgens mij kunnen we nog wel een keer een bingo spelletje plannen?
Dank ook aan de sponsoring:
Jeugd aan zet Midden-Drenthe!
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Nationale voetbaldag WNBC
12 juni is van 10.00 uur tot 13.00 uur de nationale voetbaldag op De Roskamp voor alle
WNBC’09 voetballers/voetbalsters en niet-voetballers uit Witteveen, Nieuw-Balinge,
Broekstreek en omgeving. Er worden op de school in Balinge en Nieuw-Balinge folders en
opgaveformulieren uitgedeeld. Bedoeling is: geef een team op 4 x 4 met 3 voetballers en 1
niet voetballer of geef je zelf op, dan word je daar ingedeeld.

Opgaveformulier (individueel) Nationale Voetbaldag WNBC’09
Individueel:
Ik geef mij hierbij op voor het voetbaltoernooi van WNBC’09 op zaterdag 12 juni 2021 te
Witteveen. We starten om 10.00 uur en zijn om 13.00 uur klaar.
Naam:

…………………………………………………………………………………………………………………..

Categorie:

Groep 1+2 / Groep 3+4+5 / Groep 6+7+8 *

* Doorhalen wat niet van toepassing is
Opgaveformulier inleveren bij Teun Hooijer of op donderdagavond tijdens de training. Is
ook voor kinderen uit De Broekstreek, Nieuw-Balinge en Witteveen die ergens anders naar
school gaan.
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Opgaveformulier (team) Nationale Voetbaldag WNBC’09
Team:
Wij geven ons hierbij als team op voor het voetbaltoernooi van WNBC’09 op zaterdag 12
juni 2021 te Witteveen. We starten om 10.00 uur en zijn om 13.00 uur klaar.
Naam:

…………………………………………………………………………………

Naam:

…………………………………………………………………………………

Naam:

…………………………………………………………………………………

Naam:

…………………………………………………………………………………

Categorie:

Groep 1+2 / Groep 3+4+5 / Groep 6+7+8 *

* Doorhalen wat niet van toepassing is
Opgaveformulier inleveren bij Teun Hooijer of op donderdagavond tijdens de training. Is
ook voor kinderen uit De Broekstreek, Nieuw-Balinge en Witteveen die ergens anders naar
school gaan.
________________________________________________________________________

Kleurplaat
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Dorpshuis en dorpscafé
Dorpshuis de Heugte is
gerealiseerd in 1968. Deze
foto stamt uit de
beginperiode. Op de voorgrond is het
postkantoortje, die ons dorp toen nog
bezat, te zien. (Om een beeld te geven;
de ingang van het postkantoortje is
ongeveer op de plaats waar nu de
ingang van de huidige jeugdsoos is).
Na vele jaren van intensief gebruik,
heeft dorpshuis ‘de Heugte’ in mei 2006
een ware gedaanteverwisseling
ondergaan, in maart 2007 was de
opening. Zelfs is er toen weer een heus
‘café’ gerealiseerd! (Voor meer info, zie
ook elders in Kontakt)
Maar.. dit is niet het eerste café in ons dorp. Al voor ruim tachtig jaar terug werd het
eerste café gebouwd in Nieuw-Balinge, welke als zodanig bestond tot eind ’70, begin ‘80er
jaren. De (wat) ouderen onder ons kunnen zich dat vast
nog als de dag van gisteren herinneren en waar menigeen
een leuke herinnering aan heeft.
Aan de Verlengde Middenraai, op de plaatst waar een
aantal huisjes hadden gestaan, werd begin jaren dertig
van de vorige eeuw een café gebouwd. De eerste caféeigenaren waren Wander en Coba Sok. Omstreeks 1938
kwam het in handen van Cornelis en Dirkje Wielink die
jarenlang het café gerund hebben. Hierna was het in
handen van Roelof en Jantje de Wit. In de oorlogsjaren
was het als café gesloten en deed het, vanwege een
verbouwing in de openbare lager school, dienst als
klaslokaal. Kort na de oorlog werd deze ruimte tevens een
aantal jaren gebruikt als NH Kerk. Zoals het oude krantenartikel hieronder uit het
Nieuwsblad van het Noorden van 09-05-1961
aangeeft, waren Kobus en Roelie Kleine vanaf
toen de uitbaters van het dorpscafé.
Dit hebben ze jaren gedaan. Daarna werd het
horecastokje voor een paar jaar overgenomen
door Hilbrand en Sjoukje Wielink, waarna, o.m. door de komst van meerdere
horecagelegenheden in de nabije omgeving, het café voorgoed zijn deuren sloot.
Hierna is het café verbouwd tot woonhuis en doet nog steeds als zodanig dienst.
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Fitnessruimte in voormalige peuterspeelzaal: stand van zaken
In Kontakt was gelopen maand te lezen dat wij achter de schermen al een poos druk
bezig zijn met de plannen om in de voormalige peuterspeelzaal een fitnessruimte te
realiseren.
In samenwerking met Stichting Welzijnswerk is er een realistisch plan van aanpak
gemaakt, te vergelijken met een businessplan waarmee je een bedrijf zou opstarten.
Hierin is een verbouwing meegenomen, zodat de ruimte aan alle eisen voldoet die de
gemeente aan een fitnessruimte stelt. Daarnaast willen we een praktijkruimte realiseren
voor een fysiotherapeut, zodat we betere zorg op eigen dorp kunnen aanbieden. Verder
hebben we contact gezocht met partijen uit de fitnesswereld, die verstand van zaken
hebben. Op deze manier kunnen we een fitnesszaal creëren die voldoet aan de meest
moderne eisen van deze tijd. De insteek is: we doen het goed, of we doen het niet!
Via deze vragenlijst zouden we graag uw mening willen horen over de inrichting van de
fitnessruimte. Wat vindt u belangrijk als het om sporten gaat en wat mag er echt niet
ontbreken? Het invullen kost ongeveer 5 minuten van uw tijd. De vragenlijst is tot 30
juni in te vullen en deze kunt u deponeren in de brievenbus van Dorpshuis De Heugte.
Bij sommige vragen kunt u meerdere antwoorden aanvinken.

Geslacht *
o Man
o Vrouw
o Zeg ik liever niet
Wat is uw leeftijd? *
o onder de 18
o 18 - 30
o 30 - 50
o 50 - 65
o 65+
Zou u
o
o
o

gebruik maken van een fitnessruimte in het dorpshuis? *
Ja
Nee
Anders, …………………………………………………………………………………………..

Waarom zou fitness voor u belangrijk kunnen zijn?
Meerdere antwoorden mogelijk
o
o
o
o
o

Fitness is mijn hobby
Voor mijn medische gezondheid
Voor de sociale contacten
Ik vind fitness niet belangrijk
Anders:…………………………………………………………………………………………….
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Wat mag er absoluut niet ontbreken in de fitnessruimte? *
Meerdere antwoorden mogelijk
Cardio apparaten
Kracht apparaten
Losse gewichten
Groepslessen
Anders:…………………………………………………………………………………………….

o
o
o
o
o

Heeft u behoefte aan personal training of begeleiding tijdens of na het sporten? *
Meerdere antwoorden mogelijk
Ja, ik zou het prettig vinden om begeleid te worden door een professionele
fitnessbegeleider
Nee, ik zou graag voor mijzelf kunnen sporten in de fitnessruimte
ik zou graag zelf willen sporten met een toeziend oog van een personal trainer.
Anders:………………………………………………………………………………………………………………….

o
o
o
o

Zou u groepslessen willen terugzien in de fitnessruimte? Welke moeten dit zijn? *
Meerdere antwoorden mogelijk
Yoga, Yoga is je lichaam, aandacht en adem op één level brengen
Pilatus, Pilatus is een trainingsmethode waarbij houding, stabiliteit, coördinatie,
ademhaling en focus op lichaam en geest het uitgangspunt is
Spinning, Spinning is een effectief fietsprogramma waarbij je zit op een soort
stationaire hometrainer
Body pump, Body pump is een groepsles waarbij je op muziek alle spieren onder
handen neemt met behulp van gewichten en halters
Aerobics, Aerobics is een vorm van lichaamsbeweging waarbij ritmische
oefeningen gecombineerd worden met rekken en strekken en krachttraining.
Senioren gym, fit blijven voor 65+
Nee ik heb geen belang bij groepslessen
Anders:………………………………………………………………………………………………………..

o
o
o
o
o
o
o
o

Hoe vaak zou u gebruik maken van de fitnessruimte *
o 1 - keer per week
o 2 'a 3 - keer per week
o 4 'a 5 - keer per week
o Onbeperkt sporten
Welk
o
o
o
o

moment zou u gebruik maken van de fitnessruimte? *
Ochtend
Middag
Avond
Weekend
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Op welke dagen en tijden zou de fitnessruimte open moeten zijn? *
Meerdere antwoorden mogelijk
o
o
o
o
o
o

Maandag t/m zaterdag van 08:00 tot 22:00
Maandag t/m zaterdag van 07:00 tot 22:00
Elke dag geopend van 08:00 tot 22:00
Elke dag geopend van 07:00 tot 22:00
Elke dag geopend, 24 uur per dag toegang.
Anders, …………………………………………………………………….

Wat is het maandbedrag dat u ervoor over heeft om onbeperkt te sporten in onze
fitnessruimte? *
……………………………………………………………………………………………
Welk soort (kortings-)abonnement zou u interessant vinden? *
Meerdere antwoorden mogelijk
o Gezinsabonnement
o Jeugdpas 18o Senioren 65+
o 1x per week sporten
o 2x per week sporten
o Onbeperkt sporten
o Per les betalen
o Anders: …………………………………………………………………….
Vindt u het belangrijk om na het sporten nog gezellig wat te kunnen drinken en napraten
met elkaar? *
o Ja
o Nee
Heeft u overige wensen, tips of ideeën voor de fitnessruimte?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
Wil je meer weten, heb je vragen of tips? Je kunt contact opnemen met de werkgroep
via: voorzitterdeheugte@gmail.com
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Een groet van groep 8 van IKC Mr. Siebering
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Wie ben je, waar woon je en met wie?

In kontakt met…

In deze vaste rubriek komen
wij in contact met een
dorpsgenoot.
Deze maand komen wij in
contact met Jitske Mokkink

Ik ben Jitske Mokkink, 31 jaar en woon
samen aan de Vosseveen met mijn man
Martin Boertien en dochter Lotte en ons
tweede kindje is onderweg en zal zich ergens
in november melden.
Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven werk ik als ambulant
begeleider op 2 basisscholen. Hierbij begeleid
ik 2 kinderen met problematieken en help ze
meekomen in het regulier onderwijs. Ik leer
ze hoe ze met hun problematieken om
kunnen gaan. Dit werk doe ik sinds augustus
2020 en daarvoor heb ik op verschillende
woonhuizen en speciaal onderwijs gewerkt.
Hierbij heb ik met heel veel verschillende
problematieken kennis gemaakt en heeft mij
als persoon wel ruimer doen denken.
Oplossingsgericht en positiever in het leven
doen staan.
Daarnaast zit ik sinds januari 2020 in het
dagelijks bestuur van Dorpshuis de Heugte.
Ik ben daar penningmeester samen met Kees
Wielink. Ik vind het erg leuk om betrokken te
zijn met het dorp/dorpshuis en voel een echte
verbinding met elkaar. Het is fantastisch om
te zien hoe het hier allemaal leeft en wat
eenieder voor elkaar over heeft. Ik hoop ook
nog een tijdje actief te blijven in het dagelijks
bestuur. Verder ben ik ook actief in het
organiseren van de Wandel4daagse hier op
het dorp. Helaas is dit door de corona niet
mogelijk maar wij hopen volgend jaar weer
een aantal mooie routes te kunnen uitzetten
voor jullie allemaal.
Hoelang woon je al in Nieuw-Balinge?
Ik woon nu 5 jaar in Nieuw-Balinge toen ik
ben gaan samenwonen met mijn man.
Daarvoor heb ik mijn hele leven in de
achterhoek gewoond. Ik ben blij dat ik in
Drenthe/Nieuw-Balinge ben komen wonen en
dat hier het noaberschap ook erg leeft. Voor
elkaar klaarstaan en elkaar helpen waar kan.
Wat vind je het mooiste aan wonen in
Nieuw-Balinge?
De prachtige omgeving waar we in wonen
waar je heerlijk kunt wandelen en fietsen.
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De gemoedelijkheid van de dorpsbewoners en het klaarstaan voor elkaar.
Wat is er minder fijn of wat mis je op het dorp?
In het begin moest ik er heel erg aanwennen dat wij geen winkel hier hadden dus ja dat
mis ik hier wel wat. Nu na 5 jaar ben ik er wel aangewend en hou je er rekening mee.
Lees je Kontakt altijd? Zo ja online of het krantje?
Zeker lees ik het kontakt altijd. Ik lees hem eigenlijk altijd gelijk als hij op de deurmat
valt. Er staan leuke, informatieve dingen in en veel over wat erop het dorp speelt.
Wat maakt jou blij?
Misschien erg cliché maar mij maakt het leven mij erg blij. Haal er iedere dag iets
positiefs uit en geniet van alles en iedereen om je heen. Er valt zoveel uit het leven te
halen. Heel veel grote maar ook zeker kleine dingen die mij blij maken. Carpe Diem
(Pluk de dag)
Wat maakt jou boos?
Door mijn werk maakt het mij soms wel boos dat niet iedereen wordt geaccepteerd in
onze maatschappij. Ik vind het jammer dat iemand die ook niet altijd om zijn
problematiek heeft gevraagd niet geaccepteerd kan/wil worden. Die persoon probeert
ook zijn best te doen het zo goed mogelijk te doen.
Heb jij een bucketlist, wat wil je nog heel graag doen?
Mij lijkt parachutespringen wel heel erg gaaf om een keer te doen. Ik ben alleen bang
dat ik vanwege lichamelijke klachten dit helaas niet meer kan doen.
Ligt jouw toekomst ook in Nieuw-Balinge?
In de loop van de tijd gaan wij verhuizen naar de boerderij die mijn man heeft samen
met zijn ouders. Wij weten alleen nog niet wanneer dit zal zijn. Wel willen wij
verbonden blijven met het dorp en laten onze kinderen hier naar school toe gaan.

Wat keuze vragen, wat voor type ben je?
o Koffie

●Thee?

o Alcohol

●Fris?

o Ochtend

● Avond?

● Sporten

o Luieren?

o Kat

● Hond?

● Zomer

o Winter?

● Buiten werken o een kantoorbaan?
● Luxe hotel

o basic kamperen?

o Bungeejumpen ● diepzeeduiken?
● Broodeter o warme maaltijd?

Dorpsblad Kontakt 2021
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Een aantal dilemma’s waar je uit moet kiezen:
Nooit meer werken of nooit meer op vakantie gaan?
Nooit meer op vakantie gaan.
Niet kunnen zien of niet kunnen horen?
Niet kunnen horen
Een maand geen smartphone of een maand niet douchen?
Een maand geen smartphone
Jeuk hebben of pijn hebben?
Pijn hebben.
Altijd alleen zijn of omringt met irritante mensen?
Omringd zijn met irritante mensen.
Jitske bedankt voor je openhartigheid!
Volgende maand komen we via Kontakt in contact met een andere dorpsbewoner.

_____________________________________________________________________________________
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Nieuws van Bi’j Oons
Dag allemaal,
Wat een regen hebben we gehad! Mocht
het terras eindelijk weer voorzichtig open,
liet het weer ons in de steek. Nou ja, na
zoveel tegenslagen voor de horeca, kan dit
er ook nog wel bij.
Gelukkig liggen verdere versoepelingen in
het verschiet! Naast dat het terras weer
open is, mag vanaf 5 juni ook binnen weer
gebruik gemaakt worden van de faciliteiten.
Dit houdt in dat we het “eten wat de pot
schaft” weer nieuw leven kunnen inblazen!
Dus vanaf 11 juni bent u weer van harte
welkom om bij ons aan te schuiven!
Reserveer uiterlijk de donderdag ervoor via
tel: 06-25390885 een maaltijd, dan staat
het bord vrijdag om 18:00 uur voor u klaar.
Rechts ziet u weer het menu voor de
komende maand.
Ook het haak- en breicafé op woensdag
kunnen we weer opnieuw opstarten. Onder
het genot van een kopje koffie of thee
maken we de mooiste creaties. Erg gezellig
en voor iedereen toegankelijk. We beginnen
weer vanaf 9 juni rond een uur of half acht
’s avonds. U bent weer van harte welkom!

Voor Hapjesschalen…
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IJs…

Vrijdag 11 juni:
Mexicaanse gerechten

Vrijdag 2 juli: Diverse
salades met stokbrood

En lekkernijen…
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Menukaart Dorpshuis de Heugte
Patatzakken
Klein
Middel
Groot

Snacks

€ 3,50
€ 4,50
€ 5,50

Patat
Patat
Patat met
Patat Joppie
Patat Oorlog
Patat Speciaal
Patat Saté
Grote patat

€
€
€
€
€
€
€

1,50
1,80
2,20
2,50
2,20
2,20
+ 0,25

Sauzen & Uien
Joppiesaus bakje 80 ml
Joppiesaus bakje 200 ml
Mayo/Curry/Ketchup
Mosterd/Chili bakje 80 ml
Mayo/Curry/Ketchup
Mosterd/Chili bakje 200 ml

€ 0,50
€ 1,50
€ 0,30
€ 1,00

Satésaus bakje 80 ml
€ 0,70
Satésaus bakje 200 ml
€ 2,00
Shoarmasaus bakje 80 ml € 0,30
Uien bakje 80 ml
€ 0,25
Uien bakje 200 ml
€ 0,60

Frikandel
Frikandel met
Frikandel speciaal
Br. Frikandel excl. Saus
Frikandel XXL
Frikandel XXL speciaal
Kroket
Kroket mayo/mosterd
Br. Kroket excl. Saus
Br. Kroket mayo/mosterd
Hamburger
Hamburger speciaal
Br. Hamburger excl. Saus
Br. Hamburger speciaal
Gehaktbal
Gehaktbal mayo/mosterd
Bapao excl. Saus
Bamischijf
Berehap
6 stk. Bitterballen
6 stk. Bitterballen met saus
8 stk. Gemengde
bittergarnituur incl. Saus
Braadworst
Halve kip
Kaassouffle
6 stk. Kipnuggets
Kipschnitzel
Loempia
Mexicano
Nasischijf
Pikanto
Varkenssaté + saté
Vietnamees kip loempia’s

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,30
1,60
2,00
2,00
3,00
3,50
1,30
1,60
2,00
2,30
1,50
2,20
2,20
2,90
2,50
2,80
1,75
1,50
2,30
2,00
2,30

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,70
2,00
4,00
1,50
2,00
2,75
2,75
2,00
1,50
2,00
3,50
2,50

0528-321300
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Nieuws vanuit de kinderopvang,
peutergroep en buitenschoolse opvang.
Het weer werkt
nog niet echt mee,
maar op de
peutergroep en kinderopvang werken we sinds de
meivakantie aan het thema lente. We hebben rond dit
thema geknutseld, zo hebben we tulpen geplakt
waarbij wij de kinderen hebben geleerd hoe ze moet
scheuren. En een lammetje gemaakt van een
eierdoosje, wasknijpers en watten. We hebben
boekjes gelezen, liedjes gezongen en spelletjes
gedaan.
We gaan nog zaadjes zaaien in de klas. Ons
moederdagkado was ook een zelfgemaakte bloem
met nog te zaaien zaadjes. We hopen dat de
kadootjes al mooi in bloei staan.
De bso kinderen zijn nu de lockdown voorbij is weer allemaal aanwezig, gezellig! Er
wordt volop geknutseld, gezelschapsspelletjes gedaan, gestoeid op het leerplein,
maar als het even kan het liefst buiten gespeeld.
Het laatste themakist van dit schooljaar vanuit Lifestyle is kunst.
In de meivakantie waren wij weer aanwezig op onze
eigen locatie. Dit in verband met corona en het niet
willen mengen van locatie bij elkaar. Er waren
kinderen van 0-6 jaar aanwezig. We hebben veel
buiten gespeeld, een wandeling door het dorp
gemaakt en natuurlijk iets extra’s bij het eten
gehad, zoals knakworstjes, warme broodjes en
tosti’s. Het waren rustige maar gezellige dagen!
In de vakanties is het rustig, maar normaal is het
druk op de groep. Wij zijn een combinatiegroep wat
betekend dat wij peutergroep en kinderopvang
samenvoegen en ook ’s middags de bso met de
opvang samen hebben. We zitten veelal maximum
vol en er is een wachtlijst voor nieuwe kinderen. Erg
mooi natuurlijk! Maar op de groep is het soms lastig
om iedereen het maximale te kunnen bieden. Op
het moment van dit schrijven zijn wij druk bezig om een extra lokaal in te richten.
We kunnen dan tijdens de peuterochtenden de groep splitsen en ook ‘s middags de
bso kinderen een andere ruimte met andere mogelijkheden aanbieden. De bso
kinderen zijn al erg enthousiast.
Zoekt u nog opvang voor uw kind, meldt hem/haar dan op tijd aan vanwege de
wachtlijst. Voor informatie kunt u kijken op kitsprimair.nl of contact opnemen met
Kitsprimair via telefoonnummer 0593-535100
Dorpsblad Kontakt 2021
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Huis te koop in Hoogeveen
In de loop van 2022 komt onze mooie, zeer ruime
geschakelde 2-onder-1-kap woning vrij op één van de
mooiste plekjes van Hoogeveen (zonder overdrijven
), aan de rand van de ruim opgezette en groene
wijk Trasselt.
We hebben zelf aan den lijve ondervonden hoe overspannen de huizenmarkt is en
hoe zo’n gekte er op Funda en in makelaarsland ontstaan is. Wij willen ons huis
daarom het liefst op een relaxte manier, zonder tussenkomst van een makelaar en
in goed overleg verkopen. Vandaar dit bericht.
Ons huis heeft o.a. 5 ruime slaapkamers, een badkamer en toilet uit 2011, een in
2016 door een hovenier aangelegde stadstuin, zonnewering uit 2018, overal
horren, een uitgebouwde woonkamer met moderne houtkachel en het schilderwerk
buiten wordt komende maand gedaan. Uniek is de vrije en zeer rustige ligging,
zowel voor als achter. Aan de voorkant een doodlopend pleintje in een ruime straat
waar enkel bestemmingsverkeer komt. Achter is gemeentegroen, met een fietspad
naar links richting een speeltuin en rechts een prachtig uitzicht over de weilanden
naar de bossen van Echten. Het Oude Diep, Steenbergerpark, winkelcentrum de
Weide en recreatiegebied Nijstad liggen allen op loopafstand.
Mocht je serieuze interesse hebben: bel, app of mail dan gerust en wellicht kunnen
we iets voor elkaar betekenen.

Groetjes,
Edwin & Mellanie
van den Bosse-Slomp
mellanie_slomp@
hotmail.com
Tel.: 06-28991680
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Kaboutervoetbal

Eindelijk is het weer zover! Naar een lange pauze kan ook ons gezellige team van de
kaboutervoetbal weer van start gaan.
Zin om op een leuke manier kennis te maken met voetbal ?
Doe gerust een keer vrijblijvend mee.
Vanaf 5 juni de oneven weken in Nieuw Balinge. Even weken evt. in Witteveen
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Recept: Linzensalade falafel
Gezonde vegetarische salade met linzen, tomaatjes, feta en balletjes falafel.
Het is een hoofdgerecht voor 2 tot 3 personen en in 15 minuten klaar.

Ingrediënten:
250 gr linzen (uit blik of zak)
150 gr cherrytomaatjes
50 gr feta
8 falafel balletjes
4 eetlepels amandelschaafsel
100 gr verse spinazie
Sap van halve citroen
Bosje koriander
Peper en zout
Bereiding:
Verwarm de falafel balletjes. Doe de linzen in een pan en verwarm deze kort. Snijd de
tomaatjes doormidden en schep deze door de linzen. Breng op smaak met grof gehakte
koriander, citroensap, peper en zout. Verdeel de spinazie over 2 borden.

Schep wat van het linzenmengsel erop. Verdeel de falafelballetjes erover. Bestrooi de
linzensalade met feta, koriander en amandel. Serveer de salade bij voorkeur lauwwarm,
maar ook koud is lekker en ideaal om mee te nemen.
Gebruik je rauwe linzen, laat deze dan van tevoren weken en kook ze daarna gaar volgens
de verpakking. Eet je deze salade als lunch, houd dan ongeveer 3 porties aan.
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Activiteitenkalender

2021

JUNI
9 juni

Buitenspeeldag

12 juni

Voetbaldag WNBC

30 juni

Deadline inleveren enquête fitnessruimte

JULI
7 juli

Oud papier

AUGUSTUS
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Huisartsen
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur:
• Huisartsenpraktijk Noordscheschut
Mevr. Dahler
Tel. (0528) 741012
• Huisartsenpraktijk Ettenheim
Mevr. Damman
Tel. (0528) 745060
• Huisartsenpraktijk Hollandscheveld
Dhr. Miellet/Dhr. Veenhouwer
Tel. (0528) 34 12 19
• Huisartsenpraktijk Elim
Dhr. Mors/Dhr. Brugman
Tel. (0528) 35 12 12
• Huisartsenpraktijk Westerbork
Groeneweg 3
Tel. (0593) 37 15 80
Op werkdagen van ‘s middags 17.00 uur tot de
volgende ochtend 08.00 uur en in de
weekenden, kunt u voor spoedgevallen bellen
met de centrale huisartsenpost, Tel. 0900 112 0
112. Website: www.chd.nl
Weekenddiensten
Voor het rooster van de weekenddiensten van
tandarts, apotheker, dierenarts, Icare, Bureau
Slachtofferhulp en de Stichting Welzijnswerk zie
bladzijde 2 van de (huis-aan-huis)
woensdageditie van de Hoogeveense Courant
Preekrooster 2021
Chr. Geref. Kerk te Nieuw-Balinge
●Zondag 6 juni
9.30 uur Ds. C. Cornet (VHA)
14.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 13 juni
9.30 uur Ds. C. Cornet (HA)
14.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 20 juni
9.30 uur Ds. H. de Graaf
14.30 uur Ds. H. de Graaf
●Zondag 27 juni
9.30 uur Ds. C. Cornet
14.30 uur Ds. C. Cornet
●Zondag 4 juli
9.30 uur Prof. M.J. Kater
14.30 uur Prof. M.J. Kater
Wijzigingen voorbehouden. In de ochtend is er
oppas voor de kleinsten in het jeugdgebouw ‘Het
Anker’

Openingstijden gemeentehuis
• Beilen, Raadhuisplein 1
Maandag

8.30 – 16.30 uur

Dinsdag

8.30 – 14.30 uur

Woensdag

8.30 – 16.30 uur

Donderdag

8.30 – 20.00 uur

Vrijdag
8.30 – 16.30 uur
• Smilde, Hoofdweg 24
Maandag van 8.30 tot 12.00.
• Tel. (0593) 53 92 22
• De gemeente is ook per WhatsApp
bereikbaar: (06) 52 56 75 73.
• Spoedeisende storingen buiten kantoortijden:
(06) 55 87 39 09
E-mail: gemeente@middendrenthe.nl
Website: www.middendrenthe.nl

Buurtpreventie App
Wilt u lid worden van de buurtpreventie
WhatsApp groep? Neem contact op met
Bennie Slomp: 06-53173643

Preekrooster 2021
Ned. Hervormde Kerk Nieuw-Balinge
●zondag 6 juni (VHA)
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. M.G.M. Mudde
(Hollandscheveld)
●zondag 13 juni (HA)
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. T. Beekman
●zondag 20 juni
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. F. Pierik (Drachten/Een)
●zondag 27 juni
10:00 uur ds. A.D. Goijert (Nijkerk)
19:00 uur ds. T. Beekman
●zondag 4 juli
10:00 uur ds. T. Beekman
19:00 uur ds. W.C. Polinder (Putten)
●zondag 11 juli (begin zomervakantie)
10:00 uur ds. J. Mulderij (Wezep)
19:00 uur ds. T. Beekman
In de ochtend is er oppas voor de kleinsten in
de consistorie bij de kerk.
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Gym 55+ers in Dorpshuis de Heugte
Dinsdag van 9.15 uur tot 10.00 uur,
Loop gerust eens binnen!

Wilt u ook informatie van uw vereniging,
bedrijfje of club delen op deze infopagina?
Mail dan naar redactiekontakt@outlook.com

Ophaalschema containers
9 juni
ORANJE
30 juni GROEN
16 juni GROEN
7 juli ORANJE
23 juni ORANJE
14 juli GROEN
25 juni GRIJS
21 juli ORANJE

Contactgegevens Humanitas
• Midden-Drenthe
midden-drenthe@humanitas.nl
• Zuid-Drenthe
zuid-drenthe@humanitas.nl
• Tel. (0528) 27 79 92 | www.humanitas.nl
Wegbrengen grofvuil of container stuk?
Gemeente Midden-Drenthe: (0593) 53 92 22
Grofvuil kunt u brengen naar; Milieustraat
Beilen. Openingstijden:
Maandag - gesloten
Dinsdag - 8.00-12.00 en 13.00-15.30
Woensdag - 13.00 tot 15.30
Donderdag - 13.00 tot 15.30
Vrijdag - van 8.00-12.00 en 13.00-15.30
Zaterdag – 08.00 – 15.00

Oud Papier
Oud papier wordt opgehaald door de mr.
Sieberingschool. Dat datums voor 2021 zijn:
7 juli, 8 september en 10 november.
Vanaf 17.00 uur wordt het oud papier met een
pers/kraakwagen opgehaald. Het verzoek om
het papier gebundeld, in dozen of in de daarvoor
bestemde container, aan de weg te zetten. De
handvatten van de container naar de weg toe
zetten. Voor de Breistroeken geldt; het papier
langs de hoofdroute zetten!
Politie
Bureau Hoogeveen, Griendtsveenweg 5,
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: ma t/m za 9.00 – 17.00 uur
vrijdagavond tot 21.00 uur.
Bureau Beilen, Ettenstraat 9
Postbus 107, 9400 AC Assen
Geopend: Woe en do 08:30 tot 16:00 uur
Ma, di en vrij 08:30 tot 12:00 uur.
Telefoonnummer: 0900 88 44
Alarmnummer: 112
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
Voor aangifte via internet, contact met
wijkagent etc.: www.politie.nl
Wijkagent Bert Eefting ook te volgen via twitter:
@BertEefting
Trombosedienst
Iedere dinsdagmorgen in Dorpshuis de Heugte.
Aanvang om 10.15 uur, tot de laatste cliënt
geweest is.
Uitvaartvereniging Nieuweroord e.o.
• Uitvaartnummer: (06) 54 37 71 80
(24 uur per dag bereikbaar)
b.g.g. (0528) 34 38 37
• Uitvaartverzorgster:
mevr. E. Otten/ dhr. P. van Slochteren
• Penningmeester/Ledenadministratie:
dhr. H. Mulderij, Molenweg 30, 7936 PB
Tiendeveen. Tel. (0528) 76 40 00
• Voor vragen of doorgeven van wijzigingen:
info@uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
• Informatie over de vereniging:
www.uitvaartvereniging-nieuweroord.nl
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www.middendrenthe.nl > Afvalwijzer
Belangrijke telefoonnummers
Ziekenhuis Hoogeveen
(0528)
Diaconessenhuis Meppel
(0522)
Ziekenhuis Emmen
(0591)
Ziekenhuis Assen
(0592)
UMCG Groningen
(0503)
Isala klinieken Zwolle
(0384)
Martini Ziekenhuis Groen. (0505)

28
23
69
32
61
24
24

62
33
19
55
61
50
52

22
33
11
55
61
00
45

Zorginstellingen:
Derkshoes Westerbork
Altingerhof Beilen
Weidesteyn Hoogeveen
WZC Beatrix Holl.veld
Jannes v/d Sleedenhuis Hgv
De Westerkim Hoogeveen
WZC Olden Kinholt Hgv

33
53
28
34
26
26
26

33
53
61
82
69
40
32

66
00
11
48
44
38
88

(0593)
(0593)
(0528)
(0528)
(0528)
(0528)
(0528)

AED-kastjes
Wanneer u een AED-kastje nodig heeft, belt u
112. De meldkamer roept dan mensen uit NieuwBalinge op die bevoegd zijn om de AED te
bedienen.
Small Ball Pilates
Dinsdagochtend 9.00- 10.00 uur
Yoga studio - Breistroeken 33
Yin Yang Yoga
Woensdagavond 19.00- 20.00 uur
In de voormalige peuterspeelzaal De Heugte
Info en opgave: Cisca Lunenborg van Melzen
06 216 36 165
Mailen: bodyfit@live.nl
www.yogasport-hoogeveen.nl
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IKC Meester Sieberingschool
Haarweg 27 – Tel. (0528) 32 13 55
e-mail: info.sieberingschool@kitsprimair.nl

Kindcentrum Siebering (0-12 jaar)
Voor opvang van uw kinderen en/of ter
voorbereiding op de basisschool.

Schoolfonds mr. Sieberingschool
Word ”Vrienden van IKC mr. Siebering”.
Vanaf 1979 bestaat het schoolfonds al. De leden
van Vrienden van IKC mr. Siebering zijn mensen
die het IKC een warm hart toedragen en daarom
jaarlijks een financiële bijdrage geven die ten
goede komt aan de leerlingen (hierdoor kunnen er
extra activiteiten/materialen worden geregeld en
soms een presentje voor de kinderen).
Rond oktober/november komt mevr. Zijnge-Hulshof
bij u langs voor een vrijwillige bijdrage van
minimaal €5,-. Nieuwe leden zijn van harte
welkom, opgeven kan bij één van de
bestuursleden. Mochten er nog vragen zijn, dan
kunt u contact opnemen met één van onderstaande
bestuursleden:
Richard Blok (06 51 84 55 37)
Hiske Wielink
Jan-Peter Strijker
Mariska Pot (06 13 74 87 43)
Wout Strijker (06 51 35 23 49)
Albert Wielink (32 13 23) of
José Post (32 13 54)

*Peutergroep, maandag-, woensdag- en
vrijdagmorgen, 8:30-11:30 van 2 tot 4 jaar.
*Thematisch aanbod middels Uk en Puk ter
voorbereiding op de basisschool. Ook
worden er gezamenlijke activiteiten met de
school gedaan.

Vertegenwoordiger van het schoolteam:
Tel. (0528) 32 13 55
S.V. Nieuw-Balinge

*Kinderopvang, 5 dagen per week van
06:30 uur tot 18:30 uur.
*BSO (buitenschoolse opvang) voor school
aan en/of na 14:00 uur. Of vakantieopvang,
voor opvang alleen in de vakanties.
Op de BSO en de kinderopvang kunnen
kinderen vrijspelen, maar werken wij ook
met programma’s. Zo is er voor de BSO het
lifestyle programma met themakisten met
leuke activiteiten.
Er zijn verschillende opvangmogelijkheden,
kijk daarom voor meer informatie op
www.kitsprimair.nl of kom eens gezellig
langs voor informatie en om een kijkje te
nemen op de groepen.
E-mail: kc.siebring@kitsprimair.nl
Tel.nr: (0528) 820996
Jeugd- en tienersoos

Op www.svnieuw-balinge.nl vindt u informatie over
de vereniging, alle jeugd- en seniorenteams,
wedstrijdinformatie, foto’s en andere activiteiten
binnen onze vereniging. Ook kunt u hier lezen hoe
u lid kunt worden of contact met ons kunt
opnemen. Telefoonnummer kantine: 0528 321241.

* Vrijdag; Jeugdsoos, vanaf 16 jaar en
ouder. Vanaf 21.00 tot 24.00
* Zaterdag; Tienersoos, vanaf basisschool
tot 16 jaar. Vanaf 20.00 tot 23.00
Er wordt géén alcohol geschonken!
Voor het toevoegen in de app van
openingstijden kan je Aline Koekoek een
appje sturen. 06-83273270

S.V. Nieuw-Balinge

Openingstijden dorpshuis de Heugte

De voetbalvereniging van Nieuw-Balinge heeft een
gezamenlijke jeugdafdeling met Witteveen: WNBC
’09. Er zijn 8 jeugdteams. Tevens zijn er 2
herenteams en 2 damesteams.

Vrijdag: 17:00-20:00
Keuken: 16:30 - 19:30
Zaterdag: 22:30-01:30
Keuken Bingo: 20:30-23:30
Zondag: 17:00-20:00
Keuken: 17:00-19:30

Voor meer info kunt u zich wenden tot het bestuur:
Voorzitter: Menno van der Zwaag (06 22154446)
Secretariaat: Winfred Sallomons (06 22331414)
Penningmeester: Harry Huring (06 52390333)

Snacks kunnen op vrijdag en zondag ook
telefonisch besteld worden: (0528) 321300
Het dorpshuis is op alle dagen, voor diverse
activiteiten, geopend op afspraak.

Bestuursleden:
Miranda Schutte (06 30747619)
Dirk Tump (06 52662877)
Richard Kats (06 52715544)

U kunt ons bereiken op (0528) 321300 of
per e-mail: infodeheugte@gmail.com

Website: www.svnieuw-balinge.nl

Voor meer info kijk op
www.dorpnieuwbalinge.nl/dorpshuis
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GJVV
Bestuur:
Voorz. Evelien Sok
Penn. Fia Jager
Secr. Delia Slomp
Lid
Heidi Koekoek
Lid
Mariska Schonewille
DINSDAG; Volleybal
Jeugdvolleybal
Herenvolleybal (16+)
WOENSDAG; Volleybal
Dames Recreanten 3
Dames Recreanten 1
DONDERDAG; Volleybal
Dames Recreanten 2
DONDERDAG: gymnastiek
1e groep, vanaf 4 jaar
2e groep
3e groep

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

(0528)
(0528)
(0528)
(0528)

32
32
32
32

14
12
10
10

82
24
11
24

18.00 – 19.30
20.30 – 21.30
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
19.30 – 20.30
17.15 – 18.00
18.00 – 18.45
18.45 – 19.30

De kosten zijn: tot 18 jaar € 30,- per half jaar en
vanaf 18 jaar € 40,- per half jaar. Nieuwe leden
kunnen we altijd gebruiken. Dus: KOM EENS
LANGS ALS JE DURFT!
Kapsalon Priscilla
Tel. (0528) 32 16 44
Dinsdag geopend van 8.50 – 18.00.
Donderdag en vrijdag geopend van 8.30 tot 18.00.
Tussen 12.00 en 13.00 gesloten.
Zaterdag geopend van 8.00 tot 13.00.
Elke 1e dinsdag van de maand knippen zonder
afspraak tussen 18.00 en 19.30!

Welzijnswerk Midden-Drenthe
Welzijnswerk is er voor alle inwoners van de
gemeente Midden-Drenthe. U kunt met al
uw vragen op het gebied van wonen, welzijn
en zorg bij ons terecht. Maar ook met
vragen over bijvoorbeeld mantelzorg,
vrijwilligerswerk en leefbaarheid.
Vanaf 1 januari 2018 kunt u ook bij ons
terecht voor maatschappelijk werk
(voorheen SPINN).
-U kunt ons bellen van maandag tot en met
donderdag van 08.30 – 13.30 uur en op
vrijdag van 08.30 – 12.00 uur op
telefoonnummer 088 16 51 200.
-U kunt een e-mail sturen naar:
beilen@welzijnswerkmd.nl
smilde@welzijnswerkmd.nl
westerbork@welzijnswerkmd.nl
-Of ons bezoeken:
*Karspelstraat 5, 9411 ND Beilen
*Stuurboord 1, 9422 HT Smilde
*Burg. v. Weezelplein 10, 9431 AG
Westerbork

Plaatselijk Belang ‘de Vooruitgang’
Het bestuur vergadert maandelijks en 1 keer
per jaar wordt er een ledenvergadering
gehouden, waarin verslag wordt gedaan van
de activiteiten van het afgelopen jaar.
Vindt u dat het belang van uw dorp, ook uw
belang is, word dan lid. De contributie
bedraagt slechts €7,- per jaar. U kunt zich
opgeven bij het bestuur via volgend tel.
nummer 0653173643 of mailen naar

www.kapsalon-priscilla.nl

plaatselijkbelangnieuwbalinge@gmail.com

Anne Hekker; IJzer en metalen

Studio Tyara
Praktijk voor therapie, massage en
schoonheidsverzorging.
Netty Jager. Tel. (0528) 32 17 17

IJzer en metalen, Anne Hekker komt het halen!
Melkbussen, accu’s, fietsen, kabel, aanhangwagens
enz. Het kan ook gebracht worden.
Haarweg 91, Nieuw-Balinge.
Tel. (0528) 32 13 84

Maandag: overdag en ‘s avonds
Dinsdag: overdag en ‘s avonds
Woensdag: overdag
Donderdag: overdag
Vrijdag: overdag
Behandeling op afspraak.
www.studiotyara.nl

Volkstuinvereniging Nieuw-Balinge
Tuinhuur: €10,- per jaar voor 100m2 beste grond.

Duofiets reserveren
De fiets staat bij de familie Sok aan de
Verlengde Middenraai nummer 34.

Info bij de secretaris: Gert Jan Prins. Tel.: 321174.
Nieuwe leden zijn altijd welkom!
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U kunt hem telefonisch reserveren tussen
18:00 en 20:00 uur op telefoonnummer:
0528-321221.
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